
Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens §23-3

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 138848048 Utskriftstidsdato: 03.01.2020 Side 1 av 1

Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
995237342

Navn
RØRLEGGER T. SUNDSET AS

Adresse
Klokkarvegen 6, 7540 KLÆBU

Kontaktperson
Torstein Sundset

Telefon
41532554

Mobiltelefon
41532554

e-postadresse
sundset1@live.no

Ansvarsområde

Prosjekterende
Ansvarsområde
Prosjektering av innvendig rørarbeider. Prosjektering av bygningsmessige arbeider med våtrom med fall og
membran.
Tiltakskl.
1

Samsvarserklæring  foreligger ved
Igangsetting

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning.

Utførelse
Ansvarsområde
Utføring av innvendige rørarbeider og montering av utstyr i våtrom.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

 Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 §12-3.

 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 § 12-4

Ansvarlig foretak

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .



Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens §23-3

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 138848048 Utskriftstidsdato: 03.01.2020 Side 1 av 1

Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
926398806

Navn
FLEXIT AS

Adresse
Televeien 15, 1870 ØRJE

Kontaktperson
Karl Otto Børmark

Telefon
40037721

Mobiltelefon
40037721

e-postadresse
karlo@flexit.no

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

Prosjektering Ventilasjon- og klimainstallasjoner 2

Ansvarsområde

Prosjekterende
Ansvarsområde
Prosjektere ventilasjonsanlegg inkl. kanalgjennomføringer

Tiltakskl.
1

Samsvarserklæring  foreligger ved
Igangsetting

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

 Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 §12-3.

Ansvarlig foretak

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .



Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens §23-3

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 138848048 Utskriftstidsdato: 03.01.2020 Side 1 av 2

Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
914441048

Navn
MEISTAD MASKIN AS

Adresse
Naustmælen 17, 7353 BØRSA

Kontaktperson
Jon Egil Meistad

Telefon
97040126

Mobiltelefon
97040126

e-postadresse
jon@meistad.no

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

Utførelse Riving og miljøsanering. 1

Utførelse Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller
konstruksjon, tekniske installasjoner)

3

Utførelse Innmåling og utstikking av tiltak 3

Utførelse Grunnarbeid og landskapsutforming 3

Prosjektering Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg 1

Prosjektering Utearealer og landskapsutforming 1

Ansvarsområde

Prosjekterende
Ansvarsområde
Prosjektering av gravedybde og masseutskifting, oppbygging av bærelag og krav til komprimering. prosjektering
av evt. fylling.
Tiltakskl.
1

Samsvarserklæring  foreligger ved
Igangsetting

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Utførelse
Ansvarsområde
Utførelse av masseutskifting, komprimering, avretting for fundament, drenering, tilbakefylling mot grunnmur,
grovavretting av tomt med fallforhold.
Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.
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 Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 §12-3.

 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 § 12-4

Ansvarlig foretak

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
948490412

Navn
NORGESHUS AS

Adresse
Postboks 161, 7223 MELHUS

Kontaktperson
Ragnhild Godø Slørdal

Telefon
99613580

Mobiltelefon
99613580

e-postadresse
ragnhild.godo.slordal@norgeshus.no

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

Søker Andre 3

Prosjektering Utearealer og landskapsutforming 2

Prosjektering Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg
eller konstruksjon, tekniske installasjoner)

3

Prosjektering Oppmålingsteknisk prosjektering 2

Prosjektering Lydforhold og vibrasjoner 2

Prosjektering Konstruksjonssikkerhet 3

Prosjektering Bygningsfysikk 2

Prosjektering Brannkonsept 2

Prosjektering Arkitektur 3

Ansvarsområde

Søker
Ansvarsområde
Ansvarlig søker

Ansvarsområdet er dekket av den sentrale godkjenningen.

Prosjekterende
Ansvarsområde
Prosjektering av situasjonsplan, estetisk utforming og terrengtilpasning, innvendig planløsning.

Tiltakskl.
1

Samsvarserklæring  foreligger ved
Igangsetting

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Prosjektering av mur- og betongarbeider (inkl. grunnmur) pipe og brannmur med gjennomføring.

Tiltakskl.
1

Samsvarserklæring  foreligger ved
Igangsetting

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.



Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens §23-3

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 138848048 Utskriftstidsdato: 03.01.2020 Side 2 av 2

Ansvarsområde
Prosjektering av tømrerarbeider med tilhørende detaljer.

Tiltakskl.
1

Samsvarserklæring  foreligger ved
Igangsetting

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

 Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 §12-3.

Ansvarlig foretak

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
916605412

Navn
BØRSA BYGG AS

Adresse
Kjerringdalen, 7353 BØRSA

Kontaktperson
Arnfinn Singstad Hagen

Telefon
90918083

Mobiltelefon
90918083

e-postadresse
borsa@norgeshus.no

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

Utførelse Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1

Ansvarsområde

Utførelse
Ansvarsområde
Utførelse av mur- og betongarbeider inkl. grunnmur, samt pipe og brannmur.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av tømterarbeid inkl. trearbeider i våtrom.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Montering av ventilasjonsanlegg med kanalgjennomføringer. Innregulere anlegget.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av gulvstøp/avretting av gulv i våtrom. Utførelse av membran på vegg og gulv samt tetting mot sluk.
Utførelse av flisarbeider i våtrom.
Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 § 12-4
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Ansvarlig foretak

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
916605412

Navn
BØRSA BYGG AS

Adresse
Kjerringdalen, 7353 BØRSA

Kontaktperson
Arnfinn Singstad Hagen

Telefon
90918083

Mobiltelefon
90918083

e-postadresse
borsa@norgeshus.no

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

Utførelse Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1

Ansvarsområde

Utførelse
Ansvarsområde
Utførelse av mur- og betongarbeider inkl. grunnmur, samt pipe og brannmur.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av tømterarbeid inkl. trearbeider i våtrom.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Montering av ventilasjonsanlegg med kanalgjennomføringer. Innregulere anlegget.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av gulvstøp/avretting av gulv i våtrom. Utførelse av membran på vegg og gulv samt tetting mot sluk.
Utførelse av flisarbeider i våtrom.
Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 § 12-4
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Ansvarlig foretak

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .



Det signerte dokumentet innholder
• En forside med informasjon om signaturene 
• Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
• Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten 
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet. 

Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at 
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke er endret etter signering.

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

•   KJELL MORTEN HAGEN, signert 16.01.2023 med ID-Porten: BankID

Ansvarserklæring fra HÅNDVERKER,N 
HAGEN



Forseglet av

Posten Norge

•   KJELL MORTEN HAGEN, 16.01.2023

Dokumentet er signert digitalt av:

Erklæring om ansvarsre�
e�er plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Ved signering blir erklæringen sendt �l ansvarlig søker, NORGESHUS AS (org.nr. 948490412), ved
kontaktperson Siri Garli.

Kommunens saksnummer: 2020/000
Innsendingens referanse: FR659219

Eiendom/byggested
Adresse Seksjonsnr. Festenr. Bruksenhetsnr. Bygningsnr.

Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa (141/117) 0 0 - -

Ansvarlig foretak
Foretak Telefon E-post

HÅNDVERKER,N HAGEN (org.nr. 925695106)
Dyre Halses gate 9, 7042 TRONDHEIM - -

Foretaket har ikke sentral godkjenning

Kontaktperson Telefon E-post

Kjell Morten Hagen 99222964 kjellmortenhagen@gmail.com

Ansvarområde

Funksjon Beskrivelse av ansvarsområdet Tiltaks-
 klasse

Planlagt
samsvarserklæring

UTF Våtrom - U�ørelse av gulvstøp/avre�ng av gulv i våtrom. U�ørelse av membran på
vegg og gulv samt te�ng mot sluk. U�ørelse av flisarbeider i våtrom 1 Ferdiga�est

Erklæring
Vi er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningslovens kapi�el 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom
vi oppgir urik�ge opplysninger. Vi forplikter oss �l å s�lle med rik�g kompetanse i byggeprosjektet, jf. SAK10 kapi�el 10 og 11.

X
Ansvarlig u�ørende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respek�ve
del av u�ørelsen, jf. SAK10, § 12-4.



Det signerte dokumentet innholder
• En forside med informasjon om signaturene 
• Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
• Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten 
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet. 

Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at 
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke er endret etter signering.

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

•   HÅKON VULLUM, signert 19.01.2023 med ID-Porten: BankID

Ansvarserklæring fra HÅKON VULLUM



Forseglet av

Posten Norge

•   HÅKON VULLUM, 19.01.2023

Dokumentet er signert digitalt av:

Erklæring om ansvarsre�
e�er plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Ved signering blir erklæringen sendt �l ansvarlig søker, NORGESHUS AS (org.nr. 948490412), ved
kontaktperson Siri Garli.

Kommunens saksnummer: 2020/000
Innsendingens referanse: FR664611

Eiendom/byggested
Adresse Seksjonsnr. Festenr. Bruksenhetsnr. Bygningsnr.

Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa (141/117) 0 0 - -

Ansvarlig foretak
Foretak Telefon E-post

HÅKON VULLUM (org.nr. 981481941)
Vuluvegen 94, 7563 MALVIK 97526824 hakon@byggtaks�rondelag.no

Foretaket har sentral godkjenning

Kontaktperson Telefon E-post

Håkon Vullum 97526824
97526824 hakon@byggtaks�rondelag.no

Ansvarområde

Funksjon Beskrivelse av ansvarsområdet Tiltaks-
 klasse

Planlagt
kontrollerklæring

Dekkes av sentral
godkjenning?

KONTROLL Fuktsikring av våtrom - Uavhengig kontroll av
fuktsikring i boliger 1 Ferdiga�est Ja

Erklæring
Vi er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningslovens kapi�el 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom
vi oppgir urik�ge opplysninger. Vi forplikter oss �l å s�lle med rik�g kompetanse i byggeprosjektet, jf. SAK10 kapi�el 10 og 11.

X
Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke
uavhengigheten, jf. SAK10 § 12-5.



Det signerte dokumentet innholder
• En forside med informasjon om signaturene 
• Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
• Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten 
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet. 

Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at 
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke er endret etter signering.

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

•   HÅKON VULLUM, signert 17.01.2023 med ID-Porten: BankID

Ansvarserklæring fra HÅKON VULLUM



Forseglet av

Posten Norge

•   HÅKON VULLUM, 17.01.2023

Dokumentet er signert digitalt av:

Erklæring om ansvarsre�
e�er plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Ved signering blir erklæringen sendt �l ansvarlig søker, NORGESHUS AS (org.nr. 948490412), ved
kontaktperson Siri Garli.

Kommunens saksnummer: 2020/000
Innsendingens referanse: FR659936

Eiendom/byggested
Adresse Seksjonsnr. Festenr. Bruksenhetsnr. Bygningsnr.

Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa (141/117) 0 0 - -

Ansvarlig foretak
Foretak Telefon E-post

HÅKON VULLUM (org.nr. 981481941)
Vuluvegen 94, 7563 MALVIK 97526824 hakon@byggtaks�rondelag.no

Foretaket har sentral godkjenning

Kontaktperson Telefon E-post

Håkon Vullum 97526824
97526824 hakon@byggtaks�rondelag.no

Ansvarområde

Funksjon Beskrivelse av ansvarsområdet
Tiltaks-

 klasse
Planlagt
samsvarserklæring

Dekkes av
sentral
godkjenning?

UTF
Gravearbeider/Maskinarbeider på tomt - U�ørelse av
masseutski�ing, komprimering, avre�ng for fundament, drenering,
�lbakefylling mot grunnmur, grovavre�ng av tomt med fallforhold.

1 Ferdiga�est Ja

Erklæring
Vi er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningslovens kapi�el 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom
vi oppgir urik�ge opplysninger. Vi forplikter oss �l å s�lle med rik�g kompetanse i byggeprosjektet, jf. SAK10 kapi�el 10 og 11.

X
Ansvarlig u�ørende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respek�ve
del av u�ørelsen, jf. SAK10, § 12-4.



Samsvarserklæring
Plan- og bygningsloven § 23-1, SAK10 kapittel 12
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
914441048

Navn
MEISTAD MASKIN AS

Ansvar for prosjektering

Beskrivelse av ansvarsområde
Prosjektering av gravedybde og masseutskifting, oppbygging av bærelag og krav til komprimering. prosjektering
av evt. fylling.
Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet
Nei

Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til:
igangsettingstillatelse

Bekreftelser

Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets
kvalitetssikring.
Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse
som viser at forskriftens  (TEK) funksjonskrav er oppfylt.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre
reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
916605412

Navn
BØRSA BYGG AS

Adresse
Kjerringdalen, 7353 BØRSA

Kontaktperson
Arnfinn Singstad Hagen

Telefon
90918083

Mobiltelefon
90918083

e-postadresse
borsa@norgeshus.no

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

Utførelse Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1

Ansvarsområde

Utførelse
Ansvarsområde
Utførelse av mur- og betongarbeider inkl. grunnmur, samt pipe og brannmur.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av tømterarbeid inkl. trearbeider i våtrom.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Montering av ventilasjonsanlegg med kanalgjennomføringer. Innregulere anlegget.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av gulvstøp/avretting av gulv i våtrom. Utførelse av membran på vegg og gulv samt tetting mot sluk.
Utførelse av flisarbeider i våtrom.
Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 § 12-4



Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens §23-3
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Ansvarlig foretak

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
916605412

Navn
BØRSA BYGG AS

Adresse
Kjerringdalen, 7353 BØRSA

Kontaktperson
Arnfinn Singstad Hagen

Telefon
90918083

Mobiltelefon
90918083

e-postadresse
borsa@norgeshus.no

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

Utførelse Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1

Ansvarsområde

Utførelse
Ansvarsområde
Utførelse av mur- og betongarbeider inkl. grunnmur, samt pipe og brannmur.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av tømterarbeid inkl. trearbeider i våtrom.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Montering av ventilasjonsanlegg med kanalgjennomføringer. Innregulere anlegget.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av gulvstøp/avretting av gulv i våtrom. Utførelse av membran på vegg og gulv samt tetting mot sluk.
Utførelse av flisarbeider i våtrom.
Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 § 12-4
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Ansvarlig foretak

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .



Samsvarserklæring
Plan- og bygningsloven § 23-1, SAK10 kapittel 12
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
914441048

Navn
MEISTAD MASKIN AS

Ansvar for prosjektering

Beskrivelse av ansvarsområde
Prosjektering av gravedybde og masseutskifting, oppbygging av bærelag og krav til komprimering. prosjektering
av evt. fylling.
Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet
Nei

Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til:
igangsettingstillatelse

Bekreftelser

Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets
kvalitetssikring.
Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse
som viser at forskriftens  (TEK) funksjonskrav er oppfylt.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre
reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
916605412

Navn
BØRSA BYGG AS

Adresse
Kjerringdalen, 7353 BØRSA

Kontaktperson
Arnfinn Singstad Hagen

Telefon
90918083

Mobiltelefon
90918083

e-postadresse
borsa@norgeshus.no

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

Utførelse Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1

Ansvarsområde

Utførelse
Ansvarsområde
Utførelse av mur- og betongarbeider inkl. grunnmur, samt pipe og brannmur.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av tømterarbeid inkl. trearbeider i våtrom.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Montering av ventilasjonsanlegg med kanalgjennomføringer. Innregulere anlegget.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av gulvstøp/avretting av gulv i våtrom. Utførelse av membran på vegg og gulv samt tetting mot sluk.
Utførelse av flisarbeider i våtrom.
Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 § 12-4
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Ansvarlig foretak

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .



Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens §23-3

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 138848048 Utskriftstidsdato: 03.01.2020 Side 1 av 2

Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune
Skaun

Gnr.
141

Bnr.
117

Adresse
Øvre Skoglykkja 3, 7353 Børsa

Foretak

Organisasjonsnummer
916605412

Navn
BØRSA BYGG AS

Adresse
Kjerringdalen, 7353 BØRSA

Kontaktperson
Arnfinn Singstad Hagen

Telefon
90918083

Mobiltelefon
90918083

e-postadresse
borsa@norgeshus.no

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

Utførelse Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1

Ansvarsområde

Utførelse
Ansvarsområde
Utførelse av mur- og betongarbeider inkl. grunnmur, samt pipe og brannmur.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av tømterarbeid inkl. trearbeider i våtrom.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Montering av ventilasjonsanlegg med kanalgjennomføringer. Innregulere anlegget.

Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Ansvarsområde
Utførelse av gulvstøp/avretting av gulv i våtrom. Utførelse av membran på vegg og gulv samt tetting mot sluk.
Utførelse av flisarbeider i våtrom.
Tiltakskl.
1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 § 12-4
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Ansvarlig foretak

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .
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Type Filnavn Beskrivelse

Gjennomførinsgplan Gjennomførinsgplan Underskjema (sendes med søknaden)

TegningNyPlan 18-0009 Byggemelding
16022018.pdf

18-0009 Byggemelding 16022018

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Børsa bygg.pdf 18-0009 Børsa bygg

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Børsa bygg.pdf 18-0009 Børsa bygg

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Børsa bygg.pdf 18-0009 Børsa bygg

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Børsa bygg.pdf 18-0009 Børsa bygg

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Børsa bygg.pdf 18-0009 Børsa bygg

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Børsa bygg.pdf 18-0009 Børsa bygg

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Flexit.pdf 18-0009 Flexit

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Meistad Maskin.pdf 18-0009 Meistad Maskin

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Meistad Maskin.pdf 18-0009 Meistad Maskin

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Meistad Maskin.pdf 18-0009 Meistad Maskin

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Norgeshus.pdf 18-0009 Norgeshus

ErklaeringAnsvarsre� 18-0009 Rørlegger T.Sundset.pdf 18-0009 Rørlegger T.Sundset

ErklaeringAnsvarsre� ErklæringOmAnsvarsre�-
UTF_HÅKON VULLUM.pdf

Erklæring om ansvarsre�: HÅKON
VULLUM

ErklaeringAnsvarsre� ErklæringOmAnsvarsre�-
KONT_HÅKON VULLUM.pdf

Erklæring om ansvarsre�: HÅKON
VULLUM

ErklaeringAnsvarsre� ErklæringOmAnsvarsre�-
UTF_HÅNDVERKER,N HAGEN.pdf

Erklæring om ansvarsre�: HÅNDVERKER,N
HAGEN
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